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ТОП 

 

Вибори наступного президента мають бути 

електронними – Зеленський 

На наступних президентських виборах українці 

мусять мати можливість електронного 

голосування.  

 

В Україні продовжили карантин по 11 

травня, але трохи послабили 

Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови 

про продовження дії карантину по 11 травня 

2020 року (включно), але з певними 

послабленнями.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010948-vibori-nastupnogo-prezidenta-maut-buti-elektronnimi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010948-vibori-nastupnogo-prezidenta-maut-buti-elektronnimi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010579-v-ukraini-prodovzili-karantin-po-11-travna-ale-trohi-poslabili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010579-v-ukraini-prodovzili-karantin-po-11-travna-ale-trohi-poslabili.html


 

ЄС надає Україні €1,2 мільярда 

макрофінансової допомоги – Зеленський 

Європейська комісія ухвалила рішення про 

надання Україні 1,2 млрд євро 

макрофінансової допомоги у зв’язку з 

пандемією COVID-19. 

 

На Житомирщині локалізували усі осередки 

вогню — ДСНС 

Рятувальники, які борються з вогнем на 

Житомирщині, локалізували усі осередки 

вогню.

 

Ахметов за сім років збіднів на 80% - 

Bloomberg 

Загальна вартість статків українського олігарха 

й найбагатшого українця Ріната Ахметова за 

останні 7 років скоротилися на 80%.

 

Киянам можна відчиняти вікна, повітря 

повернулося до норми - Кульбіда 

Столичне повітря прийшло в норму і тепер 

киянам можна відкривати кватирки для 

провітрювання.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010594-es-nadae-ukraini-12-milarda-makrofinansovoi-dopomogi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010594-es-nadae-ukraini-12-milarda-makrofinansovoi-dopomogi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010540-na-zitomirsini-lokalizuvali-usi-oseredki-vognu-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010540-na-zitomirsini-lokalizuvali-usi-oseredki-vognu-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010468-ahmetov-za-sim-rokiv-zbidniv-na-80-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010468-ahmetov-za-sim-rokiv-zbidniv-na-80-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010583-kianam-mozna-vidkrivati-vikna-povitra-povernulosa-do-normi-kulbida.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010583-kianam-mozna-vidkrivati-vikna-povitra-povernulosa-do-normi-kulbida.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна заблокувала в ООН резолюцію 

Росії про послаблення санкцій 

Україна на Генеральній асамблеї ООН 

заблокувала внесений Російською Федерацією 

документ, що мав послабити санкції щодо неї.

 

 

Цинізм має знати межу: Кислиця розповів, 

чому ООН не підтримала нову резолюцію 

РФ (ЕКСКЛЮЗИВ) 

Голосування в Генасамблеї ООН оновленого 

проєкту резолюції Росії щодо "солідарності" в 

протидії COVID-19 було провалене, оскільки 

документ містив цинічні твердження Москви 

про "добросусідство", розмиті тези про 

послаблення санкцій і не підтримував мирних 

 

Екіпаж російського корабля "Штиль" брав 

участь у захопленні Криму - InformNapalm 

Волонтери міжнародної 

спільноти розслідувачів InformNapalm встанов

или участь екіпажу російського малого 

ракетного корабля "Штиль" в операції із 

захоплення Криму в 2014 році, тоді він був 

залучений у блокуванні кораблів ВМСУ у 

бухті Донузлав.  

 

Кулеба відповів на статтю Foreign Affairs 

про "щасливе" життя у Криму 

Публікація в журналі Foreign Affairs про те, 

ніби більшість населення Криму почувається 

щасливо в умовах російської окупації, 

викликала обурення як в Україні, так і в 

міжнародному експертному середовищі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010916-ukraina-zablokuvala-v-oon-rezoluciu-rosii-pro-poslablenna-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010916-ukraina-zablokuvala-v-oon-rezoluciu-rosii-pro-poslablenna-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010966-cinizm-mae-znati-mezu-kislica-rozpoviv-comu-oon-ne-pidtrimala-novu-rezoluciu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010966-cinizm-mae-znati-mezu-kislica-rozpoviv-comu-oon-ne-pidtrimala-novu-rezoluciu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010966-cinizm-mae-znati-mezu-kislica-rozpoviv-comu-oon-ne-pidtrimala-novu-rezoluciu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010966-cinizm-mae-znati-mezu-kislica-rozpoviv-comu-oon-ne-pidtrimala-novu-rezoluciu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010938-ekipaz-rosijskogo-korabla-stil-brav-ucast-u-zahoplenni-krimu-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010938-ekipaz-rosijskogo-korabla-stil-brav-ucast-u-zahoplenni-krimu-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010221-kuleba-vidpoviv-na-stattu-foreign-affairs-pro-saslive-zitta-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010221-kuleba-vidpoviv-na-stattu-foreign-affairs-pro-saslive-zitta-u-krimu.html


 

Посольство США відреагувало на заяву 

Медведчука щодо "протиправної співпраці" 

України і Штатів 

Посольство США спростувало повідомлення 

про буцімто наявність в Україні американських 

військових біолабораторій і заявило, що вони 

повторюють російську дезінформацію.

 

 

Україна планує отримати від МВФ $8 

мільярдів – Президент 

Президент Володимир Зеленський висловив 

сподівання, що Верховна Рада ухвалить усі 

рішення, необхідні для підписання 

меморандуму про співпрацю з МВФ. 

 

Відеоконференція у "нормандському 

форматі" відбудеться наступного тижня – 

Маас 

Відеоконференція міністрів закордонних справ 

країн "нормандського формату" планується на 

наступний тиждень.

 

Німеччина виділить Україні понад €25 

мільйонів на будівництво житла для 

переселенців 

Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро на 

будівництво житла для вимушених 

переселенців.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010591-posolstvo-ssa-vidreaguvalo-na-zaavu-medvedcuka-sodo-protipravnoi-spivpraci-ukraini-i-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010591-posolstvo-ssa-vidreaguvalo-na-zaavu-medvedcuka-sodo-protipravnoi-spivpraci-ukraini-i-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010591-posolstvo-ssa-vidreaguvalo-na-zaavu-medvedcuka-sodo-protipravnoi-spivpraci-ukraini-i-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010591-posolstvo-ssa-vidreaguvalo-na-zaavu-medvedcuka-sodo-protipravnoi-spivpraci-ukraini-i-stativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010918-ukraina-planue-otrimati-vid-mvf-8-milardiv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010918-ukraina-planue-otrimati-vid-mvf-8-milardiv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010798-videokonferencia-u-normandskomu-formati-vidbudetsa-nastupnogo-tizna-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010798-videokonferencia-u-normandskomu-formati-vidbudetsa-nastupnogo-tizna-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010798-videokonferencia-u-normandskomu-formati-vidbudetsa-nastupnogo-tizna-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010798-videokonferencia-u-normandskomu-formati-vidbudetsa-nastupnogo-tizna-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010975-nimeccina-vidilit-ukraini-ponad-25-miljoniv-na-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010975-nimeccina-vidilit-ukraini-ponad-25-miljoniv-na-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010975-nimeccina-vidilit-ukraini-ponad-25-miljoniv-na-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010975-nimeccina-vidilit-ukraini-ponad-25-miljoniv-na-budivnictvo-zitla-dla-pereselenciv.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 6592 випадки 

коронавірусу, за добу – 467 

(ІНФОГРАФІКА) 

В Україні лабораторно підтверджено 6 592 

випадки захворювання на COVID-19, за добу 

захворіло 467 людей.

 

Уряд затвердив розміри допомоги з 

часткового безробіття на час карантину 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою 

визначено розмір допомоги з часткового 

безробіття на період карантину в розрахунку 

на кожну годину, на яку працівникові 

скорочено робочий час. 

 

Україні доведеться жити з "карантинними" 

обмеженнями мінімум два роки - Шмигаль 

В Україні не має бути ілюзій, що в травні 

карантин у зв'язку з коронавірусом 

закінчиться, і все забудеться. Як прогнозує 

Всесвітня організація охорони здоров'я, жити в 

умовах тих чи інших карантинних змін всьому 

світу доведеться принаймні два роки.

 

 

У МОЗ обіцяють екстреній меддопомозі 

підняти зарплати до 300% 

Фіансування екстреної медичної допомоги, яка 

надається хворим на COVID-19, буде за 

підвищеними розцінками.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010320-v-ukraini-pidtverdili-6592-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010320-v-ukraini-pidtverdili-6592-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010320-v-ukraini-pidtverdili-6592-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010320-v-ukraini-pidtverdili-6592-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010958-urad-zatverdiv-rozmiri-dopomogi-z-castkovogo-bezrobitta-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010958-urad-zatverdiv-rozmiri-dopomogi-z-castkovogo-bezrobitta-na-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010338-ukraini-dovedetsa-ziti-z-karantinnimi-obmezennami-minimum-dva-roki-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010338-ukraini-dovedetsa-ziti-z-karantinnimi-obmezennami-minimum-dva-roki-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010384-u-moz-obicaut-ekstrenij-meddopomozi-zarplati-do-300.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010384-u-moz-obicaut-ekstrenij-meddopomozi-zarplati-do-300.html


 

Покровський Голосіївський монастир у 

Києві закривають на карантин  

Покровський Голосiївський чоловiчий 

монастир закривається на карантин.

 

 

В Україні коронавірус виявили у 1245 

медиків 

За добу на COVID-19 захворіло 107 

медпрацівників, загалом в Україні 

коронавірусну хворобу виявлено у 1245 

медпрацівників.

 

Пом’якшення карантину на транспорті 

хочуть почати з електричок 

Карантинні обмеження на транспорті в Україні 

зніматимуть поступово, розпочнуть з 

приміських електричок.

 

УКРАЇНА 

 

Кабмін знайшов "запобіжник" конфлікту 

інтересів в органах виконавчої влади 

Уряд прийняв протокольне рішення щодо 

запобігання конфлікту інтересів на рівні 

керівництва центральних органів виконавчої 

влади.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010527-pokrovskij-golosiivskij-monastir-u-kievi-zakrivaut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010527-pokrovskij-golosiivskij-monastir-u-kievi-zakrivaut-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010450-v-ukraini-koronavirus-viavili-u-1245-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010450-v-ukraini-koronavirus-viavili-u-1245-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010177-pomaksenna-karantinu-na-transporti-hocut-pocati-z-elektricok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010177-pomaksenna-karantinu-na-transporti-hocut-pocati-z-elektricok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010954-kabmin-znajsov-zapobiznik-konfliktu-interesiv-v-organah-vikonavcoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010954-kabmin-znajsov-zapobiznik-konfliktu-interesiv-v-organah-vikonavcoi-vladi.html


 

Зеленський - про посадки: Я дійсно цього 

дуже хочу, і це буде 

Президент Володимир Зеленський прагне, щоб 

усі корупціонери були покарані, але не може 

тиснути на правоохоронні органи.

 

 

Герасим'юк обрали головою Нацради з 

питань ТБ і радіомовлення 

Головою Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення обрано Ольгу 

Герасим'юк, а її заступниками - Валентина 

Коваля й Олега Черниша.

 

 

Не лише права та паспорти: Шмигаль 

розповів про цифровізацію в усіх сферах 

Кабінет міністрів буде продовжувати курс на 

цифровізацію. 

 

Саакашвілі: Мав змістовну розмову зі 

Шмигалем про роботу в Кабміні 

Експрезидент Грузії і колишній голова 

Одеської обласної державної адміністрації 

Михайло Саакашвілі заявив, що Президент 

Володимир Зеленський запропонував йому 

стати віцепрем'єром з реформ і що він вже 

спілкувався з Прем'єр-міністром з цього 

приводу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010960-zelenskij-pro-posadki-a-dijsno-cogo-duze-hocu-i-ce-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010960-zelenskij-pro-posadki-a-dijsno-cogo-duze-hocu-i-ce-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011012-gerasimuk-obrali-golovou-nacradi-z-pitan-tb-i-radiomovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3011012-gerasimuk-obrali-golovou-nacradi-z-pitan-tb-i-radiomovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010776-ne-lise-prava-ta-pasporti-smigal-rozpoviv-pro-cifrovizaciu-v-usih-sferah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010776-ne-lise-prava-ta-pasporti-smigal-rozpoviv-pro-cifrovizaciu-v-usih-sferah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010674-saakasvili-mav-zmistovnu-rozmovu-zi-smigalem-pro-robotu-v-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010674-saakasvili-mav-zmistovnu-rozmovu-zi-smigalem-pro-robotu-v-kabmini.html


 

Чорновол на домашньому арешті навідав 

Кличко 

Міський голова Києва Віталій Кличко провідав 

активістку Майдану і народного депутата VIII 

скликання Тетяну Чорновол, яка знаходиться 

під цілодобовим домашнім арештом.

 

 

Уряд підтримав створення платних камер у 

СІЗО 

Кабмін підтримав впровадження 

експериментального проєкту щодо платної 

послуги з надання поліпшених побутових умов 

та харчування особам, узятим під варту, у 

слідчих ізоляторах Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

 

Виїхати із закордонним е-паспортом поки 

неможливо - міграційна служба 

Виїхати за кордон за електронним 

закордонним паспортом наразі неможливо, але 

це питання опрацьовується.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Ми не включали стоп-кран для економіки 

України – Шмигаль 

В Україні реальний сектор та критична 

інфраструктура працюють і виконують свої 

завдання.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010348-cornovol-na-domasnomu-aresti-navidav-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010348-cornovol-na-domasnomu-aresti-navidav-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010735-urad-pidtrimav-stvorenna-platnih-kamer-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010735-urad-pidtrimav-stvorenna-platnih-kamer-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010782-viihati-iz-zakordonnim-epasportom-poki-nemozlivo-migracijna-sluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010782-viihati-iz-zakordonnim-epasportom-poki-nemozlivo-migracijna-sluzba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010654-smigal-mi-ne-vklucali-stopkran-dla-ekonomiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010654-smigal-mi-ne-vklucali-stopkran-dla-ekonomiki-ukraini.html


 

АМКУ розпочав розгляд справ про передачу 

шести ТЕЦ в управління Нафтогазу 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

розпочав розгляд справ про концентрацію у 

вигляді набуття НАК «Нафтогаз України» 

контролю над Сєвєродонецькою, Одеською, 

Криворізькою, Херсонською, Миколаївською 

та Дніпровською ТЕЦ. 

 

В Україні розробляють програму "Нові 

гроші", щоб залишити заробітчан вдома 

В Україну під час карантину повернулося 

близько 2 мільйонів заробітчан, і їх хочуть 

залишити на Батьківщині, створивши нові 

робочі місця та доступне кредитування бізнесу.

 

Зернова асоціація попереджає про критичну 

ситуацію щодо фінансування шлюзів на 

Дніпрі 

Українська зернова асоціація попередила 

керівництво країни та уряду про критичну 

ситуацію з фінансуванням судноплавної 

інфраструктури, а саме шлюзів на Дніпрі, яка 

може призвести до техногенної катастрофи.

 

 

Фонд гарантування продає чотири пули 

активів банку "Надра" 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 30 

квітня 2020 року проведе аукціони з продажу 4 

пулів активів ПАТ "КБ "Надра". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010808-amku-rozpocav-rozglad-sprav-pro-peredacu-sesti-tec-v-upravlinna-naftogazu.html
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Перспективи беззбиткової діяльності 

з'являться в квітні 2021 року - МАУ 

У компанії "Міжнародні авіалінії України" 

заявили, що перспектива вийти на беззбиткову 

діяльність у МАУ з'явиться в квітні 2021 року.

 

 

Україна цьогоріч збільшила імпорт гречки 

у 6,5 раза 

За перший квартал 2020 року імпорт гречки 

сягнув 115 млн грн, у 6,5 раза більше, ніж за 

аналогічний період 2019 року.

 

 

Дотації та податкові пільги: НСЖУ 

розробила програму підтримки незалежних 

медіа 

Національна спілка журналістів України 

пропонує уряду Програму антикризової 

підтримки незалежних медіа, які страждають 

через кризу, спричинену епідемією COVID-19 

та карантинними обмеженнями.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Адвокат зустрівся із засудженим до 19 років 

кримським татарином 

Адвокат Назім Шейхмамбетов відвідав у 

ростовському СІЗО засудженого до 19 років 

позбавлення волі фігуранта ялтинської групи 

«справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва і 

обговорив з ним підготовку до засідання у 

Військовому апеляційному суді Московської 

області.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010588-perspektivi-bezzbitkovoi-dialnosti-zavlatsa-v-kvitni-2021-roku-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010588-perspektivi-bezzbitkovoi-dialnosti-zavlatsa-v-kvitni-2021-roku-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010562-ukraina-cogoric-zbilsila-import-grecki-u-65-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010562-ukraina-cogoric-zbilsila-import-grecki-u-65-raza.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010640-dotacii-ta-podatkovi-pilgi-nszu-rozrobila-programu-pidtrimki-nezaleznih-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010640-dotacii-ta-podatkovi-pilgi-nszu-rozrobila-programu-pidtrimki-nezaleznih-media.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010818-advokat-zustrivsa-iz-zasudzenim-do-19-rokiv-krimskim-tatarinom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3010818-advokat-zustrivsa-iz-zasudzenim-do-19-rokiv-krimskim-tatarinom.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

СБУ викрила схеми з нерухомістю в Києві, 

які "прокручував" екскерівник ФДМУ 

Служба безпеки України задокументувала 

зловживання службовим становищем одним із 

колишніх в.о. голів Фонду державного майна 

України. 

 

Скандальний фільм "Дау": у Харкові 

відкрили справу через можливе катування 

дітей 

Харківські правоохоронці розслідують факт 

можливого порушення прав дітей, імовірно, 

вихованців дитячого будинку під час зйомок 

фільму, що відбувалися в Харкові в 2008-2011 

роках.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Користь і шкода карантину: дихаємо легше, 

а відходів маємо більше  (Аналітика) 

Завдяки пандемії якість повітря покращилася, 

але не надовго; а от додаткові побутові відходи 

– можуть забруднити довкілля на роки

 

 

Карантин і крафтові виробники: час 

виходити в онлайн 

Як закарпатці пристосовуються до роботи в 

нових умовах.  Крафтові виробники роблять 

Закарпаття таким, як воно є.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010548-sbu-vikrila-shemi-z-neruhomistu-v-kievi-aki-prokrucuvav-ekskerivnik-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3010548-sbu-vikrila-shemi-z-neruhomistu-v-kievi-aki-prokrucuvav-ekskerivnik-fdmu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010447-korist-i-skoda-karantinu-dihaemo-legse-a-vidhodiv-maemo-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010681-karantin-i-kraftovi-virobniki-cas-vihoditi-v-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010681-karantin-i-kraftovi-virobniki-cas-vihoditi-v-onlajn.html


 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ужгородські мініскульптурки надягли 

маски 

Ужгородець фотографує міські туристичні 

атракції – мініскульптурки – в масках, щоб 

поліпшити настрій та нагадати про дотримання 

заходів безпеки.

 

 

Нацслужба здоров'я роз’яснила, як 

працюватиме "медична допомога при 

пологах" 

В Україні в межах реформи вторинної ланки 

надання медичної допомоги 393 лікарні будуть 

надавати послугу "Медична допомога при 

пологах" у межах Програми медичних 

гарантій.

 

 

Сакури 13 закарпатських міст за 40 хвилин 

ВІДЕО 

У мережу виклали віртуальну екскурсію 

містами Закарпаття, де зараз квітне сакура.

 

Планувати відпустку на другу половину 

літа реалістично – Криклій 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

вважає, що українцям реалістично планувати 

відпочинок на другу половину літа.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3010835-uzgorodski-miniskulpturki-nadagli-maski.html
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У Держтуризмі розповіли, як 

формуватимуть культуру подорожей 

Україною 

У Державному агентстві розвитку туризму 

України працюють над проєктом розвитку і 

популяризації внутрішнього туризму. Адже 

саме з нього має початися відродження 

туристичної галузі після пандемії 

коронавірусу.

 

 

Біля житлових масивів Києва створять 17 

буферних парків - проєкт Генплану 

Проєктом Генерального плану Києва 

передбачається створення 17 буферних парків 

на базі міських лісів біля житлових масивів із 

загальною площею території 1598 га.  

 

Золота Дзиґа: "Відкриттям року" став 

режисер Антоніо Лукіч 

Український режисер Антоніо Лукіч став 

лауреатом Національної кінопремії "Золота 

Дзиґа" в номінації "Відкриття року", яка 

цьогоріч вручається вперше. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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